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Participatienota verbeteren afvalscheiding 2017
In deze nota worden de resultaten van het ‘Participatieplan verbeteren afvalscheiding 2017’
samengevat. Het participatieplan is vastgesteld in februari 2017 en uitgevoerd in de eerste helft
van 2017. In deze nota worden uitkomsten van het plan weergegeven.
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Inleiding

In de vergadering van de commissie Grondgebied op 13 september 2016 is het voorstel om het
afvalbeleid te wijzigen besproken. Het voorstel was gericht op de verbetering van de afvalscheiding. De commissie gaf aan dat die verbetering (vooralsnog) bereikt moet worden binnen de
huidige systematiek. In de commissie is, naast de vraag om door middel van communicatie de
afvalscheiding te verbeteren, de wens geuit om onze inwoners te vragen naar hun ideeën en
ervaringen over afvalscheiding. Om invulling te geven aan de verbetering van de afvalscheiding is
daarom een participatietraject uitgevoerd. Het doel is de afvalscheiding te verbeteren tot 75% in
2020.
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Participatieplan is uitgevoerd

Het volgende is uitgevoerd:

Enquête over attitude ten aanzien van de afvalscheiding;

Een kerngroep van inwoners heeft een advies geformuleerd;

De resultaten van de enquête en het advies van de kerngroep is in een openbare
bewonersbijeenkomst besproken.

3

Welk vraag is beantwoord?

In zijn algemeenheid is de volgende vraag gesteld:
Wat moeten we samen doen om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken?

4

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van de enquête, het advies van de kerngroep en de reacties in de openbare
bijeenkomsten worden in de volgende paragrafen samengevat.

4.1 Enquête
De resultaten zijn verwerking in de presentatie en bijlage 2017013944.
De enquête is ingevuld door 191 personen en op basis van verdeling naar woonplaats en
leeftijdsopbouw representatief. De opvallende resultaten zijn:
Waarom afvalscheiden?
Bijna 90% voor het milieu en bijna 40% omdat de mogelijkheden er zijn.
Wat stimuleert afvalscheiding?
Maak afvalscheiding gemakkelijker 36%
Maak financieel aantrekkelijk 35%
Welke afvalstroom kan beter?
Plastic, metaal en drinkpakken 36%
Grofvuil 32%
Waar moet de gemeente prioriteit aan geven?
Stimuleren ten behoeve van milieu 41%
Verlagen kosten 28%
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4.2 Kerngroep
Tijdens twee bijeenkomsten heeft de kerngroep een antwoord gegeven op de vraag: Wat moeten
we samen doen om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken?
De kerngroep adviseert de volgende uitgangspunten te gebruiken:

Afvalscheiden loont

Maak het niet te ingewikkeld

Communiceer over gft

Beloon goed gedrag

Houd rekening met diverse soorten huishoudens

Haal rest elke 2 weken op

Sterkere plastic zak of verzamelcontainer (voor een PMD- container is geen meerderheid)

Verbeterde milieuprestatie door nascheiding

Bronscheiding voorop
De effecten van de adviezen zijn ambtelijk uitgewerkt (zie 2017013952):
Voorspelling op basis gegevens andere gemeentes

Milieu

Kosten

Service

Huidige situatie al gescheiden afval

63%

Communicatie verbeteren

+ 1%

0

Beter

Bevorder GFT inzameling

+ 2%

+ 2%

Beter

Verbeter inzameling PMD
Sterkere plastic zakken

+ 1%

+ 1%

Beter

Verbeter inzameling PMD
Extra verzamelcontainers PMD

+ 2%

+ 2%

Beter

Verbeter inzameling PMD
PMD rolemmer 1x per 2 weken

+ 2%

+ 2%

Beter

Beloon afvalscheiden

+12%

Beheerskosten 5% lager.
Kosten per huishouden
afhankelijk van hoeveelheid
afval

Beter

Verbeterde milieuprestatie door nascheiding

+ 4%

+ 1%

Gelijk

4.3 Openbare bijeenkomsten
Er zijn twee openbare bijeenkomsten georganiseerd op maandag 29 mei 2017 in Bennebroek en op
dinsdag 30 mei 2017 in het gemeentehuis. De bijeenkomst is aangekondigd met een advertentie in
het Weekblad, op Facebook en Twitter. In Bennebroek waren 7 bewoners aanwezig en in Overveen
3 bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten is het advies van de kerngroep gepresenteerd en zijn de
mogelijke effecten van die adviezen besproken.
Hierbij de belangrijkste opmerkingen van de bewoners:
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De communicatie kan beter. Wat is GFT? Hoe kunnen we stank voorkomen? Infomeer over
apart verwerken (niet alles op één hoop). Wat wel en wat niet in de plastic zak voor PMD?
Eerdere communicatie over afvalscheiding is niet opgevallen.
Geef goede informatie aan nieuwe inwoners
Bevorder afvalscheiding door educatie en betrek sportverenigingen
Geen chips in de container, angst voor bijstorten door buren
Afvalscheiden bevorderen door belonen is acceptabel. Is belonen ook echt belonen?
Verstrek inzamelzakjes voor GFT (papier of afbreekbaar plastic)
Wat zijn de kosten voor andere systemen?
Invoeren container voor PMD en frequentie restafval naar eens per 4 weken.

Hoe verder?

Het doel is de afvalscheiding te verbeteren tot 75% in 2020
De uitkomst van het participatie traject maakt onderdeel uit van verdere besluitvorming over
verbeteren van de afvalscheiding. Dit verslag wordt de raad aangeboden tijdens het
beeldvormende deel van de BOB-cyclus (Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming) aan leden
van de raad gepresenteerd. Het doel van de beeldvorming is de leden van de raad
achtergrondinformatie mee te geven over het gevolgde participatieproces en inzicht te geven in de
effecten van de mogelijke veranderingen. Aan de hand van de vragen opmerkingen en op basis van
de te verwachte effecten wordt door het college een voorstel uitgewerkt.

Bijlagen

Resultaten enquête 2017013944

Resultaten kerngroep 2017013952
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